regulamin

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO 300FRAYDA
Obiekt sportowy 300frayda jump park (zwany dalej Park) został stworzony do uprawiania
sportu w formie gimnastycznej. Zaopatrzony jest w profesjonalny sprzęt do akrobatyki
sportowej, gimnastyki sportowej i artystycznej jak i wszelkich pochodnych form sportów
gimnastycznych. Używanie sprzętu w sposób nieadekwatny do umiejętności ćwiczących może
spowodować urazy sportowca jak i stworzyć zagrożenie dla innych. Dlatego należy stosować się
do zasad Regulaminu, zaleceń obsługi parku (instruktorów, trenerów, personelu).
1. PRZEPISY OGÓLNE
1.1

Opłata za bilet jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu korzystania z Parku
Trampolin 300frayda.
1.2 Park stanowi własności i jest zarządzany przez Spółkę 300Frayda High Flyers
Sp. z o. o. Spółka Komandytowa (zwaną dalej „Spółką”).
1.3 Park składa się z trampolin, trampolin sportowych, ścieżki akrobatycznej, dołów gimnastycznych (basenów z gąbkami), maty gimnastycznej oraz ścieżki trampolinowej.
1.4 Regulamin obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające Park.
1.5 Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek urządzeń wchodzących w skład Parku
należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować́ się do jego zasad w czasie
pobytu na terenie Parku.
1.6 Wszystkie urządzenia udostępniane klientom Parku posiadają wymagane atesty.
1.7 Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Parku zobowiązane są do bezzwłocznego
podporzadkowania się komunikatom i nakazom instruktorów oraz obsługi Parku,
a także osób przez kierownictwo Parku upoważnionych.
1.8 Na terenie Parku obowiązuje zakaz:
1.8.1 palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, używania środków odurzających,
wstępu dla osób po spożyciu alkoholu, środków odurzających, zachowujących się w sposób
agresywny lub zagrażający bezpieczeństwu pozostałych klientów,
1.8.2 spożywanie napojów oraz jedzenia w strefie ćwiczeń,
1.8.3 wchodzenia na bosaka lub w nieodpowiednim obuwiu w wyznaczoną strefę. Wymagane
są skarpety lub obuwie gimnastyczne typu baletki. Dla osób które nie chcą korzystać
ze strefy do ćwiczeń wymagane jest założenie ochronnych nakładek na obuwie
(dot. zarówno szatni, schodów oraz antresoli).
1.8.4 wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
1.8.5 wnoszenia przedmiotów utrudniających korzystanie z Parku,
1.8.6 przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów.
1.9 Osoby, które nie stosują się do Regulaminu obiektu będą usunięte z terenu Parku, bez prawa
zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
1.10 Obsługa obiektu w razie konieczności wyjaśni wątpliwości dotyczące korzystania z Parku.
1.11 Kupując bilet lub karnet każdy z klientów wyraża zgodę na monitorowanie ich pobytu
za pomocą kamer przemysłowych, wykonywanie zdjęć́ oraz krótkich filmów w celach
marketingowych przez personel. W kwestiach spornych między personelem, a klientem będą
odtwarzane nagrania z monitoringu.
1.12 Tylko na prywatny użytek można nagrywać krótkie filmy oraz robić zdjęcia. Spółka
nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań́ oraz zdjęć́.
300frayda

ul. Przewóz 34, 30-716 Kraków

+48 881 388 112

kontakt@300frayda.pl

www.300frayda.pl

1

regulamin

1.13 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane
z upublicznieniem wizerunku przez osoby trzecie.
1.14 Spółka dopuszcza możliwość́ całkowitej rezerwacji obiektu, zamknięcie obiektu
po uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Parku, fanpage’u
na Facebooku lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w recepcji Parku.
1.15 Spółka dopuszcza możliwość́ rezerwacji poszczególnych części obiektu (ścieżka akrobatyczna, trampoliny z basenami gimnastycznymi, plansza gimnastyczna). Wszelkie informacje udziela recepcja obiektu. Informacja o rezerwacji zamieszczona będzie
na stronie internetowej Parku.

2.

KORZYSTANIE Z PARKU

2.1 Przed wejściem na każde z urządzeń́ dostępnych w Parku należy zdjąć́ biżuterię (kolczyki
łatwo się zaczepiają o oczka w siatce trampolinowej), wszelkie ozdoby mające ostro zakończone elementy (przecięcie osłony materaca, uszkodzenie ciała podczas wykonywania ewolucji), opróżnić kieszenie (skoki do basenu z gąbkami - ryzyko zgubienia przedmiotu w śród
gąbek) .
2.2 Nie należy żuć gumy.
2.3 Zalecane jest nie spożywanie posiłków co najmniej 1h przed aktywnością fizyczną.
2.4 W parku obowiązuje odpowiednie okrycie stóp (skarpetki, baletki), nie ćwiczymy w obuwiu
na z twardą podeszwą.
2.5 Osoby korzystające z Parku zobowiązane są do przechowywania wartościowych rzeczy,
odzieży, toreb, plecaków i innych rzeczy wniesionych na teren Parku w wyznaczonych szafkach, zamykanych na klucz. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzież̇, zgubienie,
zniszczenie.
2.6 Użytkownicy parku:
2.6.1 osoby, które ukończyły 18 lat – mogą ćwiczyć samodzielnie, na własną odpowiedzialność,
2.6.2 osoby, które ukończyły 15 lat – mogą przebywać same w obiekcie, ale na odpowiedzialność
rodzica/prawnego opiekuna po uprzednim przedstawieniu i dostarczeniu stosownego
oświadczenia/zgody opiekuna,
2.6.3 osoby w przedziale wieku 3 - 15 lat – korzystają z parku pod bezpośrednią opieką
rodziców/prawnych opiekunów/personelu.
2.6.4 dzieci poniżej 2. roku życia nie mogą korzystać z atrakcji obiektu 300frayda.
2.7 Wzór zgody udostępniany jest na stronie internetowej Parku oraz w recepcji Parku.
2.8 Obsługa Parku ma prawo do sprawdzenia legitymacji szkolnej dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość́ i wiek celem zweryfikowania danych. Poprzez brak odpowiedniego dokumentu obsługa Parku ma prawdo odmówić́ sprzedaży biletu
oraz odmówić́ wejść́cia do Parku.
2.9 Kobiety w ciąży oraz osoby z problemami zdrowotnymi winny korzystać́ ze szczególną ostrożnością i po konsultacji z lekarzem-specjalistą. Spółka nie ponosi odpowiedzialności
za negatywne skutki zdrowotne wynikające z korzystania z Parku.
2.10 Na urządzeniach sportowych ćwiczymy w odpowiednim stroju sportowym.
2.11 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie zniszczenie stroju sportowego
należącego do użytkownika.
2.12 Opiekun grupy zorganizowanej korzystającej z parku ponosi całkowita odpowiedzialność
za skutki działań grupy. Przed wejściem opiekun podpisuje stosowne oświadczenie
indywidualne oraz za całą grupę.
2.13 Na terenie Parku obowiązuje zasady bezpieczeństwa:
2.13.1 zawsze skacz pojedynczo na środku trampoliny i ląduj na obie nogi,
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2.13.2 nie ląduj z trampoliny na ramę lub osłony sprężyn, nie skacz na drugą trampolinę
jak jest zajęta,
2.13.3 do basenu skacz pod warunkiem, że nie ma tam osoby, która np. wychodzi po ewolucji,
2.13.4 przechodząc przez ścieżkę akrobatyczną, zawsze sprawdź czy ktoś z niej nie korzysta,
2.13.5 na jednej trampolinie może znajdować się tylko jedna osoba,
2.13.6 wykonuj trudne ewolucje, zawsze pod okiem trenera lub z jego asekuracją,
2.13.7 jeśli się zmęczysz - odpoczywaj w miejscu do tego przeznaczonym,
2.13.8 przed skokami nie spożywaj jedzenia, nie żuj gumy,
2.13.9 skacząc do basenu z gąbkami upewnij się, ze nie masz w kieszeniach wartościowych
rzeczy,
2.13.10 zawsze ćwicz w stroju sportowym oraz w odpowiednim nakryciu stóp (skarpetki, baletki).
Nigdy na bosaka!
2.13.11 nie wchodź na konstrukcję ściany wspinaczkowej, konstrukcję drabinek.
2.14 Każdą kontuzje zgłoś na recepcji lub opiekunowi.
2.15 Przed korzystaniem z urządzeń Parku należy odpowiednio przygotować swój organizm
do ćwiczeń wykonując odpowiednią rozgrzewkę (zalecenia instruktora/trenera).
3.

KORZYSTANIE Z TRAMPOLIN SPORTOWYCH

3.1 Trampoliny sportowe są częścią Parku.
3.2 Użytkownik ma obowiązek poinformować obsługę o przebytych kontuzjach, które mogą być́
przeciwwskazaniem do korzystania z trampolin sportowych. Wszelkie wady postawy
oraz choroby kręgosłupa mogą być́ uznane za przeciwwskazanie do użytkowania trampolin
sportowych.
3.3 Instruktor oraz obsługa Parku ma prawo odmówić́ wstępu na trampolinę sportową jeśli
zauważą przeciwwskazania do ćwiczeń́ na tym urządzeniu.
3.4 Poprawna technika korzystania z trampoliny polega na wybiciu się ze środka pola trampoliny
z obu nóg i wylądowaniu na obu stopach. Kolana powinny pozostać́ ugięte i w rozkroku, ręce
wyciągnięte przed siebie dla zachowania odpowiedniego balansu ciała.
3.5 Na jednej trampolinie może przebywać tylko jedna osoba w danym momencie. Nie skacz
na trampolinę obok jak jest zajęta.
3.6 Zawsze ląduj na środku trampoliny. Nie ląduj na ramie trampoliny lub osłonę sprężyn.
4.

ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU GĄBEK (dół gimnastyczny)

4.1 Baseny z gąbkami (doły gimnastyczny) zostały stworzone do bezpiecznej nauki elementów
akrobatycznych.
4.2 Wszystkie ewolucje należy wykonywać jak najdalej od krawędzi basenu.
4.3 Nie wolno lądować na krawędź basenu oraz na łączenie z trampolinami.
4.4 Do basenu nie wolno skakać na głowę.
4.5 Każda trampolina ma swoją strefę basenu i w tej strefie wykonujemy zeskoki lub kończymy
ewolucje.
4.6 Po zakończonej ewolucji należy basen niezwłocznie opuścić nie przeszkadzając innym
użytkownikom oraz nie wchodząc przy tym w inną strefę.
4.7 W basenach obowiązuje zakaz wyciągania wkładów gąbczastych, nie korzystamy z wkładów
gąbczastych na swój pożytek, nie rzucamy nimi.
4.8 W przypadku zagubienia przedmiotu w basenie z gąbkami należy zwrócić się do obsługi
Parku.
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4.9 Zawsze skacząc do basenu na nogi należy wykonać skok na ugięte nogi. Lądując na inne
części ciała należy przyciągnąć głowę do klatki piersiowej oraz przyjąć pozycję skuloną.
Pamiętamy by schować język i zacisnąć szczękę.
4.10 Wykonując skok uważaj na ramę trampoliny oraz brzegi basenu z gąbkami,
aby nie celować w nie - ląduj zawsze na środku basenu.
5.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PARKU

5.1 Podstawą rozliczenia jest cennik. Cennik dostępny jest na stronie internetowej Parku
oraz w recepcji Parku.
5.2 Opłatę za bilet pobiera się z góry, według aktualnie obowiązującego cennika i nie podlega
ona zwrotowi, chyba, że z winy Spółki nie doszło do wykonania usługi.
5.3 Czas pobytu w Parku mierzony jest od momentu pobrania kluczyka do szafki do momentu
zdania kluczyka w recepcji Parku. Czas wejścia zaznaczony jest na opasce, którą klient
otrzymuje w momencie wniesienia opłaty za bilet wstępu. Opaskę należy zwrócić w chwili
zakończenia wizyty w Parku. Na tej podstawie zostanie doliczona ewentualna dopłata
za przedłużony czas korzystania z Parku.
5.4 Klient zobowiązany jest zostawić zastaw pod kluczyk do szatni. Klient może sam zadecydować co chce zostawić w zastaw: dokument z imieniem i nazwiskiem (nie dot. dowodu
osobistego), wizytówkę, klucze od samochodu lub zastaw pieniężny min. 20 zł). Klient
zobowiązany jest zwrócić kluczyk przed wyjściem z Parku. Nastąpi zwrot zastawionego
przedmiotu.
5.5 Do czasu pobytu w Parku odgórnie nalicza się 15 min gratis – czas przeznaczony
na przebranie się przed i po treningu.
5.6 Jeżeli zachodzi taka potrzeba użytkownik winien uregulować́ należność́ za dodatkowy,
nieopłacony czas spędzony w Parku w recepcji Parku, w momencie zdania kluczyka
do szafki. Czas nalicza się na podstawie godziny wpisanej na opasce.
5.7 W przypadku zgubienia kluczyka klient musi uiścić opłatę 20 zł.
5.8 W przypadku zgubienia opaski klient musi uiścić dodatkową opłatę 50 zł.
5.9 W przypadku awarii, konserwacji bądź́ konieczności naprawy urządzeń́, zakomunikowanie
tego klientom za pośrednictwem strony internetowej Parku, fanpage’u na Facebooku,
ogłoszenie przy recepcji Parku oraz przy danym urządzeniu nie stanowi przesłanki
do zwrotu lub umniejszenia opłaty za bilet wstępu.
5.10 Bilet ulgowy przysługuje po okazaniu ważnej legitymacji upoważniającej do zniżek.
6.

PARKING

6.1 Teren Parkingu stanowi integralną cześć́ Parku.
6.2 Każdy użytkownik Parkingu z momentem wjazdu na teren Parkingu akceptuje niniejszy
Regulamin w zakresie postanowień́ dotyczących Parkingu i zobowiązuję się do ich
przestrzegania.
6.3 Parking jest Parkingiem bezpłatnym dla klientów Parku i niestrzeżonym.
6.4 Parking czynny jest w godzinach otwarcia Parku.
6.5 Pozostawienie pojazdu na Parkingu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy
przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez przepisy kodeksu cywilnego. Użytkownik
Parkingu bierze jedynie w używanie wybrane przez siebie miejsce Parkingowe.
6.6 Użytkownik Parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Spółce i osobom trzecim
na terenie Parkingu lub wokół niego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
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6.7 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie
Parkingu pojazdów, jak również̇ nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Parkingu,
zarówno znajdujące się w pojazdach, jak i poza nimi.
6.8 Użytkownik Parkingu winien ustawić́ pojazd w wyznaczonych do tego miejscach, w granicach
linii wyznaczających miejsce do Parkowania.
6.9 W przypadku zaparkowania na Parkingu pojazdu przez osobę, która nie będzie korzystała
z Parku, zostanie naliczona opłata w kwocie 50 zł/dzień.
7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione lub pozostawione bez nadzoru
na terenie Parku.
7.2 Spółka nie odpowiada za wypadki spowodowane na skutek okoliczności leżących po stronie
użytkownika lub osób trzecich, spowodowane nie przestrzeganiem postanowień́ niniejszego
Regulaminu, nie przestrzeganiem wskazań́ instruktorów i obsługi.
7.3 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia Parku należy
niezwłocznie zgłosić ów fakt obsłudze Parku w celu zabezpieczenia zniszczonego mienia.
Klient będzie zobowiązany pokryć koszt naprawy szkody w pełnej wysokości lub pokryć koszt
odkupienia przedmiotu/części po okazaniu przez Spółkę faktury lub paragonu za naprawę
zniszczonego mienia lub wymianę jej jeśli naprawa nie była możliwa.
7.4 Spółka ponosi odpowiedzialność́ wyłącznie za zdarzenia powstałe z jej wyłącznej umyślnej
winy.
7.5 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane przez niewłaściwe
korzystanie z urządzeń́ znajdujących się na terenie Parku, nie wykonywanie poleceń́
i nakazów instruktorów i obsługi.
7.6 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się klienta z Regulaminem Parku.
7.7 W przypadku naruszenia Regulaminu obsługa Parku może odmówić́ wstępu na teren Parku
osobie dokonującej takich naruszeń́.
7.8 Spółka zastrzega sobie możliwość́ zmiany niniejszego Regulaminu. Jego zmiany będą
udostępniane w recepcji Parku oraz na stronie internetowej Parku.
7.9 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne, niezależne od Spółki,
a skutkujące zamknięciem Parku.

WAŻNE TELEFONY:
112

OGÓLNOEUROPEJSKI NUMER ALARMOWY

997 POLICJA
998 STRAŻ POŻARNA
999 POGOTOWIE RATUNKOWE
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